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 :دهيچک

باشد كه عمالً مخالف با مفهوم توسعه   وقوع مير، رشد شهري معموالً به صورتي در حاليهاي اخ در دهه 
ده شهر يها مد نظر قرار گرفت، ا ن چالشيسازي ا ي كه به منظور مرتفعيكي از راهكارهاي .دار سكونتگاهي استيپا

طي يست محيهاي ز ن و گردشگران، و متعاقباً آلودگيياد زائريل داشتن حجم زيشهر مشهد به دل. باشد ك ميياكولوژ
ن يهدف از ا. باشد ادي روبرو مييدار خود، با مشكالت زير توسعه پايدر مست، ين جمعي توسط ادهبوجود آم

ن ي ا.باشد  مي-كيهاي شهر اكولوژ ن شاخصيكي از مهمتري به عنوان –ابي فضاي سبز شهري مشهد يپژوهش ارز
ز با مراجعه به ياز نيرد ن اطالعات مو. مسأله مورد نظر داردابييارزلي، سعي در ي تحل-فييبصورت توصپژوهش 

آوري و به روش اسنادي  جمع...  وهاي مربوطه هاي پژوهشي، سازمان ها، طرح اي، مقاالت، آمارنامه اسناد كتابخانه
اد فضاي سبز مشهد با استانداردهاي يفاصله زق، نشانگر ين تحقيجه حاصل از اينت. ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز

ن راستا يمدر ه. كند ابي مييارز، نامناسب ثين حيااز را  ن شهريات ي وضع كه،دباش ميي جهاني و حتي كشور
  .باشد كرد بام سبز ميي، روت فضاي سبز در مشهديارتقاي وضع بمنظور ق،يتحقن يشنهادي ايراهكار پ

  
  ، بام سبزك، فضاي سبز شهر مشهديدار، شهر اكولوژيتوسعه پا: دیيواژگان کل
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   مقدمه ‐۱
باشد كه عمالً مخالف با مفهوم توسعه  ر، رشد شهري معموالً به صورتي در حال وقوع مييهاي اخ در دهه

نده يهاي آ د براي نسلين و انرژي كه باين الگوي رشدي، منابعي مانند زميجه چنيدر نت. دار سكونتگاهي استيپا
ت زندگي را يفيمت بشري و كستي ساليط كه بايقت محيدر حق. اند   ه قرار گرفتهيرو حفظ شوند، مورد استفاده بي

 5th EU(ب و نابودي قرار دارد ي، در معرض آس خته از منابعينده فراهم كند، توسط استفاده لجام گسيبراي نسل آ

FWP, 2002-2005.( انرژى اندازه از بيش مصرف هوا، شدن گرم ازقبيل جهانى مسائل با امروزه اينكه به باتوجه 
 ناپايدارى بروز و مسائل اين ايجاد اصلى عامل شهرها و هستيم مواجه ريديدناپذتج ازمنابع غيرمنطقى استفاده و
 مطلوب فرم مديريت ها، سياست كاربرد با موثرى بطور اصالحات از بسيارى بايد باشند، مى طبيعت و انسان در
 ارتباط اينكه به با اعتقاد وطراحان ريزان برنامه امروزه. بگيرد صورت زيست محيط و انسان پايدارى جهت در

). 1389،پور حسن( كنند مى تالش پايدار هاى فرم ايجاد جهت در دارد وجود ناپايدار توسعه و زندگى بين عميقى
طي يط شهري به محيل محيط، چالش تبدينه محيش نگراني در زميت شهري جهان و افزايع جمعيبا رشد سر

ي كه يكي از راهكارهاي.  گرفته استجايهاي دولتي ان و نهاديهاي طراحان، دانشگاه دارتر، در صدر نگرانييپا
 & Rapoport(باشد  ك مييده شهر اكولوژياها مد نظر قرار گرفت،  ن چالشيسازي ا به منظور مرتفع

Vernay,2011.( ار مدرن در سراسر جهان ياي بس وهيك به شيدر طول دهه گذشته، ساخت شهرهاي اكولوژ
ها، مقابله با كاهش  ن آني از مهمترمورداي هستند كه دو  ف چندگانهها در خدمت اهدا آن. ل شده استيتبد

هاي پاك  له تكنولوژييد بوسيهاي تجاري جد جاد فرصتيند ساخت آن، ايست شهري و در فرايط زيارزش مح
  .(Wong & Yuen,2011:131) عي استيو اقدامات حفاظت از منابع طب

ادي ندارد، اما مطالعه و يلكرد انسان بر روي آن سابقه زر عميست و تأثيط زينكه توجه به محيبا وجود ا
اي تحت عنوان  در مقاله1وجان سانگي: ش است، از جملهينه به سرعت در حال افزاين زميپژوهش در ا

مارك پردازد،  دار مييك و رابطه آن با توسعه پاي به مطالعه شهراكولوژ"دار شهرييك و توسعه پايشهراكولوژ"
دهد و  ك را مورد توجه قرار ميي خاستگاه شهر اكولوژ"كيابعاد شهر اكولوژ" اي با عنوان قالهز در مي ن2روزلند

در . كند ان مييدهند را ب ر قرار مييك را تحت تأثياً مفهوم توسعه و شهر اكولوژيي را كه قويها ميدر ادامه پارادا
ها و  به ارائه نگراني "كيزي شهر اكولوژير برنامه"با نام  در كتابي 1وئنيندا ي و بل3ن راستا، تاي چي وونگيهم

                                                            
1 - Yijun Song 
2- Mark Roseland 
3- Tai-Chee Wong 



 

 در كي اكولوژ شهرجنبش شهرسازي وه نيز و دانشگاهي در زمير ص، برنامهشنهادي دوازده متخصيراهبردهاي پ
  .اند جهان امروزي پرداخته

ط شهري كمتر مورد توجه قرار گرفته است، به يفي محيران تاكنون، ابعاد كيزي شهري اير در نظام برنامه
هاي خشك و  تر شده است و توسعه هاي آن كم رنگ ييبايعت و زيش ردپاي طبيش از پيوري كه هر روز بط
زي كالبدي محدود ير زي شهري را به برنامهير هاي جامع و سنتي كه برنامه لذا طرح. گردد ن آن مييگزيروح جايب

وند ي كه پطلبد دي را مييدهاي جدكريت شهري كشور، رويريزي و مدير گر پاسخگو نبوده و برنامهي؛ دسازد مي
گر يشتر رهنمون گردد و ابعاد ديي بيايتر ساخته و شهر را بسوي سرزندگي و پو عت مستحكميشهر را با طب

با توجه به  ).6: 1390پور،  نيزاده و حس عباس(رد يست در آن مورد توجه قرار گي زطيتوسعه شهر همچون مح
د بر بعد يبا تأك –ك يمناطق شهر مشهد از لحاظ ابعاد شهر اكولوژت ي وضع پژوهش حاضر درمطالب ذكر شده،

 .شده استداده ارائه  ن شاخصيت ايي بمنظور بهبود وضعياه راهكاردر ادامه و بررسي - فضاي سبز

  
   طرح مسئله ‐۲

ي يك و توانايهاي اكولوژ تيهاي گذشته، ظرف زي مطلوب در دههير ه و فاقد برنامهيتوسعه كالبدي بي رو
ست وارد آورده كه آلودگي هوا، يط زيانباري را بر محيعي را محدود ساخته است و اثرات زيهاي طب ستميوساك

هاي  ن توسعهيدر پي ا. امدهاي آن بوده استيره از پيراموني شهر و غيعي پيط طبيب محيآب، خاك، تخر
افته و به يش يدار افزايي پادار شهري و شهرهاي، تقاضا براي توسعه پاستميباني قرن يمخرب، در سه دهه پا

ط ي قرن مح"اي كه اطالق عنوان  ل شده است، به گونهي تبدكميست و يبت در قرن ين محور فراروي بشريمهمتر
از زمان پروتكل  ).4: 1390 ،پور نيزاده و حس عباس (ن مسأله در ابعاد جهاني استيت اي ناشي از اهم"ستيز
ن روش براي مبارزه با ينه بهترين المللي در زميك، نگراني بين در مكزمان كپنهاگ در كنفرانس كانكويوتو، پيك

 & Wong)  طي، برگزار شديست محيدار زيدن به توسعه پايش جهاني در جهت رسياثرات گرما

Yuen,2011:3). ده شهر يهاي شهري، ا زي، طراحي و اجراي پروژهير كي در برنامهيري اصول اكولوژيبا بكارگ
امروزه ). Widyarini and Others,2012(دار مورد توجه قرار گرفته است ين توسعه پايتضمك بمنظور ياكولوژ

ني يهاي ناشي از شهرنش ها در شهرها و چالش ست را در پي دارد، تجمع انسانيط زيشتر محيب بيآنچه تخر
نبود شغل عت، يتي، نابودي طبيع جمعي بطور جدي از تجمي كشورهاي در حال توسعهها شهرها و شهرك. است

                                                                                                                                                                                                
1 - Blinda Yuen 



 

مجامع . برند هاي كافي براي مسكن و خدمات رنج مي رساختي، مشكالت اجتماعي و نبود ز)كارييب(كافي 
اقتصادي -امدهاي اجتماعيين مشكالت پيو اعت مواجه هستند ين رفتن طبيشهري با مشكل اساسي به نام از ب

 نفر 2,766,245تي بالغ بر يشهد، با جمعشهر م. )1389،زاده و اكبري مطلق عباس(اري را در پي داشته است يبس
ل وجود آثار ين شهر به دليا. گردد ن كالنشهر كشور محسوب ميي، دوم)1390 ،سرشماري نفوس و مسكن(

القات خوش آب و هوا، وجود يي، وجود )ع(ژه مرقد مطهر حضرت امام رضا يفرهنگي و به وخي و يتار
ر كشور است و ياحتي و مهاجرپذيارتي، سيشهرهاي پر جاذبه زكي از يام نور و آزاد، يهاي دولتي، پ دانشگاه

ادي را در تمام ي مشكالت زين امر،ا. ر كشورهاستيران و سايها زائر و مسافر از سراسر ا ونيليراي ميساالنه پذ
ن شهر را در حركت بسوي توسعه يو ا )9: 1388 ان اول،يبنا(هاي زندگي شهري به وجود آورده است  جنبه

ر يتي چشمگيرشد كالبدي و جمع نيهمچن . است كي با مانع روبرو كردهيهاي اكولوژ دارييدن به پاي رسدار ويپا
بر هم خوردن . ن شهر شده استيگانه ا زدهيجاد مشكالت فراواني در سطح مناطق سيشهر مشهد، موجب ا

هاي  كي از راهي. گردد ين شهر مطرح ميدار ايكي به عنوان مانعي مهم بر سر راه توسعه پايهاي اكولوژ تعادل
كي از ي از آنجا كه فضاي سبز شهري، .ك استيكرد شهر اكولوژيش گرفتن رويدار در پيدن به توسعه پايرس

ن بعد يابي اين پژوهش را بر روي ارزيباشد، تمركز ا ك مييهاي مورد توجه در شهر اكولوژ ن شاخصيمهمتر
ت مناطق شهر مشهد از لحاظ ابعاد يپس از بررسي وضعن راستا يدر هم. داده شده استك قرار يشهر اكولوژ
ن شاخص در يت ايي بمنظور بهبود وضعيها سعي در ارائه راهكار-د بر بعد فضاي سبزيبا تأك–ك يشهر اكولوژ
 .شده استسطح شهر 

ابي به ي دستدر ها و ابعاد شهر مشهد،  چالشق بررسيين تحقي ا با توجه به مطالب ذكر شده هدف اصلي 
ن و يي و امكان سنجي بهتري شناسانيو همچن د بر بعد فضاي سبزيك با تأكيداردهاي شهر اكولوژاستان

و ي يشناسا ،ن اهدافيدن به ايجهت رس. باشد  مي)بام سبز(ش سرانه فضاي سبز شهري ين راهكار افزايكارآمدتر
 موردي موفق صورت گرفته بررسي مطالعات  ود بر بعد فضاي سبزي با تأككيابعاد مختلف شهر اكولوژابي يارز

ق ين تحقي ا.ضروري است د بر بعد فضاي سبزيبا تأك ش رويهاي پ ي چالشيك و شناساينه شهر اكولوژيدر زم
كي از ي به عنوان –ا شهر مشهد، از نظر شاخص فضاي سبز شهري ين پرسش است كه آيدر پي پاسخ به ا

  . ري خايت مناسبي دارد ي وضع-كيهاي شهر اكولوژ ن شاخصيمهمتر
  قي تحقهيفرض ۲‐۱



 

رسد كه  بان است، به نظر مييها دست به گر طي كه شهر مشهد با آنيست محي ز دهيبا توجه به مشكالت عد
هاي شهر  ن شاخصيكي از مهمتري به عنوان –كي به شاخص فضاي سبز شهري ي نزداز نظر ن شهريا

 .ت مناسبي قرار ندارديدر وضع -كياكولوژ

  قيروش تحق ‐۳
با توجه به . ها اسنادي است وري دادهوه گردآيلي و شي تحل-في يوصله، به صورت تن مقايق در ايقروش تح

 Deductive(و استنتاجي   )Inductive Approach(ي يكه شامل استقراق ي در تحق كرد اصليي رو2وجود 

Approach (  است(Saunders et al., 2007) ، ن صورت كه ي به ا.اشدب ق از نوع استنتاجي ميين تحقيكرد ايرو
وي يق بر اساس مطالعات آرشين تحقياستراتژي ا. باشد ه مييبا مطالعه در اسناد به دنبال تست نمودن فرض

)Archival Research(ن اسنادي ي و همچن )Documentation Study(باشد  مي. 
ي استفاده شد، كه شامل اي و اسناد از از روش كتابخانهيهاي مورد ن ن پژوهش بمنظور گردآوري دادهيدر ا

ق مراجعه به يز از طرياز نير اطالعات مورد نيسا. شود هاي پژوهشي مي مراجعه به كتب، مقاالت و طرح
ها و فضاي سبز شهرداري مشهد، سازمان حمل و نقل و  شهرداري مشهد، سازمان پارك(هاي مربوطه  سازمان

 با توجه به . استشده افتيدر...) راسان رضوي و ست خيط زيك شهرداري مشهد، اداره كل حفاظت از محيتراف
  .دهد ابي قرار ميي را مورد ارز ق سوال اصليين تحقيز اسنادي، ايج آنالينتا

 
  قيمبانی نظری تحق ‐٤

ستي عوامل يتواند در طوالني مدت صرفاً انسان مدار باقي بماند، بلكه با زي كاربري اراضي نميير برنامه
ر انساني و يهاي غ ها و گونه ن عوامل شامل وابستگي متقابل انسانيقرار دهد كه از مورد توجه يطي را نيمح

د يزي كاربري اراضي باير برنامه. شود دار مييستم پاير انساني در تحقق اكوسيهاي غ حقوق و ارزش ذاتي گونه
ص كاربري يست شهري، تخصيط زيكي، تفكر مفهومي را در تداوم محيزي اكولوژير برنامه. كي باشدياكولوژ

 & Wong).كند كي حركت مييكند و در جهت تعادل اكولوژ ر مييع درگيي و الگوهاي توزين، طرح فضايزم

Yuen,2011:26)   
  
  کي شهر اکولوژ‐٤‐١



 

گرفته شده ) 1987 ("اي سالم ندهيساخت شهرها براي آ"1ستريجيچارد ريك، از كتاب رياصطالح شهراكولوژ
ستم زندگي يشنهادي است در مورد ساخت شهر كه مانند سيك، پير اكولوژستر در مورد شهيجيدگاه ريد. است
ري يش دهد، و با بكارگيستي را افزايت كند، تنوع زين كالبد سالم كل شهر را حمايله الگوي كاربري زميبوس

امل ن تعادل كه شيت ايريي به منظور مديراهبردها. جاد كنديهاي شهر تنوع ا داري در نقشيالگوهاي تكامل و پا
ل، يهاي قوي در جهت كاهش استفاده از اتومب زهيرون، ارائه انگيبلند مرتبه سازي به جاي گسترش شهر به ب

. جاد شهر خودكفا است، بكار گرفته شده استير و ابزارهاي سبز در جهت ايدپذيري انرژي تجديبكارگ
ت قرار دارد و بر استفاده مختلط ياده در اولويك، معموالً داراي بافتي فشرده است، عابر پيشهرهاي اكولوژ

 & Wong). د دارد، مبتني استينقل عمومي تأكن و حمل و يگي كه بر استفاده مجدد از زميهمسا

Yuen,2011:27)  

  
  کياصول شهر اکولوژ  وابعاد ‐۴‐۲

ك است كه يكند كه هدف آن ساخت شهرهاي اكولوژ  سال سابقه، عنوان مي35ش از ياكولوژي شهري، با ب
  :كند روي ميير پي اصل ز10ل به اين مقصود از يبراي ن
من، مطبوع يجاد جوامعي فشرده، متنوع، سبز، ايات هاي كاربري اراضي به منظور يد نظر در اولويتجد) 1(
 ر امكانات حمل و نقل؛يتي و سايهاي ترانز كي گرهيدر نزد

و د بر استفاده از دوچرخه، ي تأك با وادهين پيعابرت هاي حمل و نقل به نفع افراد يد نظر در اولويتجد) 2(
 ؛"ن امكاناتيدسترسي آسان به ا"با تمركز بر روي لي و يحمل و نقل فرا اتومب

 ؛ تاالبي، كوهستاني و ساحليمناطق در مخصوصاًست شهري يط زيهاي مح دگييب ديم آسيترم) 3(

 تي و اقتصادي؛يط قوماختالمن، راحت با در نظر گرفتن يجاد مسكن مناسب، مقرون به صرفه، ايا) 4(

 ن؛ ين پوستان و معلوليهاي مناسب براي زنان، رنگ جاد فرصتيد بر روي ايبا تأكتحقق عدالت اجتماعي ) 5(

  ؛هاي سبز شهري  پروژه وت از كشاورزان محلييحما) 6(
 ؛خطرناكعات يضا و ها ندهيآال كاهش  باافت، ابداع فناوري مناسب، حفاظت از منابع،يج بازيترو) 7(

كي و يهاي اقتصادي با مالحظات اكولوژ تيت از فعاليهاي تجاري جهت حما همكاري با شركت) 8(
 د مواد خطرناك؛ يق آلودگي، پسماندها و استفاده و توليهمزمان عدم تشو

                                                            
1- Richard Register 



 

 اندازه كاالهاي مادي؛  ح مصرف بييستي داوطلبانه و تقبيز ج سادهي ترو)9(

 و نههاي فعاال ق پروژهيستي از طريست محلي و منطقه زيط زيمح نهيدر زمش آگاهي شهروندان يافزا) 10(
  ).38: 1378روزلند،  (طييست محيداري زيآموزشي در ارتباط با پا

ك براي يلذا هر . هاي مختلفي مواجه هستند دار با چالشيدن به توسعه پايمناطق مختلف جهان براي رس
 هاي شاخصسازي  ادهيكنند و سپس سعي در پ ي مييك، در ابتدا مشكالت موجود را شناسايساخت شهر اكولوژ

، بهمراه كيهاي شهر اكولوژ در ادامه چند نمونه از پروژه. ل مشكالت خود دارنديك بمنظور تعديشهر اكولوژ
  .ها آمده است ها و ابعاد در نظر گرفته شده در ساخت آن چالش
  

   آنها و ابعاد ک، چالشيی از شهرهای اکولوژيها نمونه. ۱جدول 
  منبع  ابعاد در نظر گرفته شده  ها چالشكيشهر اكولوژ

  نيت چيش ناگهاني جمعي افزا-  دانگتان
   شهري–د روستا ي مهاجرت شد-
  طييست محي مشكالت ز-
   مصرف باالي انرژي-

  د بر فضاي ي با تأكستيط زي حفاظت از مح-
  سبز شهري

  كي كاهش ردپاهاي اكولوژ-
   مديريت آب و طغيان رودخانه-
  ليد محصوالت كشاورزي تو-
  د انرژي و كاهش مصرف آني تول-
  ت زبالهيري مد-
   توجه به حمل و نقل عمومي و دوچرخه-

Head,2006)(  

  نياد چيت زي جمع-  نيانجيت
  نيطي چيست محي مشكالت ز-
  )نيآب، انرژي و زم(كمبود منابع  -
  نده براي داشتن زندگي بهتري تقاي فزا-

  كرد بام سبزيوتوسعه فضاي سبز شهري و ر -
  وري انرژي توجه به بهره -
   تصفيه و بازيافت آب-
   استفاده از حمل و نقل سبز-
  ت زباله يري مد-

(Loh,2011) 
(Boom,2012) 

  با يتيكور
  )ليبرز(

  تيش ناگهاني جمعي افزا-
  هاي ها و سكونتگاه ري زاغهيگ  شكل-
  ر رسميي غ
  ه عمومييل نقلي كمبود وسا-
   طييست محيب زي تخر-

  د بر بام سبزيگسترش فضاهاي سبز با تأك -
  د بر روي حمل و نقل عمومييتاك -
  ت زبالهيري مد-
  سازي عدالت اجتماعي،  كپارچهي -

  ستيط زيت محيفيخدمات اجتماعي و ك

  اري و يز(
)1388همكاران، 



 

   رشد پراكنده شهر-  بورگيفرا
   استفاده از خودروي شخصي -
  CO2 انتشار باالي -

  )دييانرژي خورش (هاي سبز ه از انرژي استفاد-
  )تراموا (د بر حمل و نقل عموميي تأك-
  دارياي فشرده و پا ل به داشتن جامعهي تما-
   تحقق عدالت اجتماعي-

(Wong 
& 

Yuen,2011) 

  نگارندگان:ماخذ
 

 از كيگردد، هر افت ميي در- كه در باال آورده شد–ك يهاي اجرا شده شهراكولوژ همانطور كه از نمونه
ل مشكالت يدار خود با آن روبرو بوده است، در جهت تعدير توسعه پايي كه در مسيها شهرها با توجه به چالش

ها  ن آني از مهمتر كييكه  ك را در دستور كار خود قرار داده استيا چند بعد شهراكولوژيك يخود، توجه به 
 ابعاد شهر اكولوژيك ترسيم 1در نگاره شماره  .باشد  بام سبز ميتوجه خاص به رويكردبا   سبزبعد فضايتوجه 

  . هاي اين بعد آورده شده است فضاي سبز، زير مجموعهبعد با توجه به تاكيد اين مقاله بر روي و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کي ابعاد شهر اکولوژ:۱نگاره 



 

 
 نگارندگان: ماخذ

 
  فضای سبز شهری ‐۴‐۳

ل كاركردهاي متنوع يت به دلين اهميا. د در شهرهاستارهاي مهم و ارزشمنيكي از معيكاربري فضاي سبز، 
 قانون اساسي 50كه بر اساس اصل . طي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي فضاي سبز شهري استيست محيز

ا، يدنيسع(فه همگان در نظر گرفته شده است يعي وظيست طبيط زيران، حفاظت از محيجمهوري اسالمي ا
. ستيگر قابل تصور نين وجود فضاي سبز مؤثر در اشكال گوناگون آن دامروزه مفهوم شهرها بدو). 3: 1379

ت فضاي سبز و گسترش آن را براي يطي، موجوديست محيدگي معضالت زيچيامدهاي توسعه شهري و پيپ
نكه بتوانند يها براي ا ت و زندگي انسانيهاي متمركز فعال شهرها به عنوان كانون. اند ر كردهيناپذ شه اجتنابيهم
ن يدر ا. عي ندارنديهاي طب ستميرش ساختار و كاركردي متأثر از سياي جز پذ ن كنند چارهياري خود را تضمديپا
ها نقش اساسي دارند كه  سم آنيگانه شهرها در متابوليكره ينفك پيان فضاي سبز به عنوان جزء ضروري و اليم

  ).6: 1374ان، ينونمج(ات شهرها بوجود آورد يتواند اختالالت جدي در ح ها مي كمبود آن
ن ابعاد نشان ير اي زنگارهل قرار داد كه در يه و تحليتوان مورد تجز فضاي سبز شهري را از ابعاد مختلفي مي

  :اند داده شده



 

  
  ل فضای سبز شهری از ابعاد مختلفيه و تحليتجز :۲نگاره 

  
  نگارندگان: ماخذ

  
ازهاي جامعه و با توجه به يكي شهر و نيزيفي متناسب با حجم فيد از نظر كمي و كيكاربري فضاي سبز با

ي فعال، بازدهي يها در نظر گرفته شود تا بتواند به عنوان فضا كي شهرها و روند گسترش آتي آنيط اكولوژيشرا
م اكولوژي، شناخت اكولوژي و يتوجه به مفاه). 1389ني و همكاران،يمشك(طي مستمري داشته باشد يست محيز
ت يفيطي و بهبود كيست محيامدهاي زيري از پيشگيزي شهري براي پير  آن با طراحي شهري و برنامهقيتلف
مثنوي، (دار شهري امري ضروري است يعت در چارچوب توسعه پايدار انسان با طبيطي و رابطه پايط محيشرا

فضاي سبز است كه در دار، برخورداري از حداقل سرانه ين شهرهاي پاييارهاي سنجش و تعيكي از معي). 1389
 مترمربع را براي نقاط 7- 12كي، سرانه يط اكولوژيه شرايران وزارت مسكن و شهرسازي با در نظر گرفتن كليا

  .ن كرده استييمختلف كشور تع
  
  
  ‐د بر بعد فضای سبزيبا تأک–ک يت مناطق شهر مشهد از لحاظ ابعاد شهر اکولوژيبررسی وضع ‐۵



 

 در طول ياضي رعتي است كه از نظر موقي و مركز استان خراسان رضونراي اي در شمال شرقيمشهد شهر
 توسعة متمركز و خطي شهر . واقع شده استي شمال7،37 تا 43،35يي اي و عرض جغرافي شرق37،60 تا 2،52

  اجتماعي همراه بوده و باعث ظهور يك كالنشهر نيرومند و با-هاي اقتصادي هاي اخير با صرفه مشهد تا سال
 .شود  محسوب مي مشهد دومين كالنشهر كشور از نظر جمعيتشهر ز،ي ندر زمينه جمعيتي .ده استهويت ش

اي زائران و هم مجاوران جاد مشكالت فراواني هم برين موجب اياد زائرين كالنشهر و حجم زيت باالي ايجمع
   .شده است

ر ياشد و حركت در مسب ك مييهاي شهراكولوژ ن شاخصيكي از مهمترياز آنجا كه فضاي سبز شهري، 
 .پرداخته شده استن عامل در شهر مشهد ياابي ي، به ارزبخشد ع مييدار را تسريتوسعه پا

 هكتار 3081 هكتار پارك و 871 و مساحت 1390نفر در سال  2,766,245تي بالغ بر يشهر مشهد با جمع
ن ارقام يباشد كه ا شهري مي مترمربع فضاي سبز 6/6 مترمربع پارك و 6/2فضاي سبز، داراي سرانه متوسط 

با مطالعه نقاط قوت و  .دارد)  مترمربع20- 25(ن المللي يادي تا سرانه استاندارد فضاي سبز در سطح بيفاصله ز
ت فضاي سبز شهري يرينه مديتوان گفت كه اگر چه در زم ز مييضعف فضاي سبز شهر مشهد در گذشته ن

كي داشته و خصوصاً يزين اقدامات جنبه في ولي اكثر ااقدامات مؤثري توسط شهرداري مشهد صورت گرفته
ن چناچه در يبنابرا. ن فضاها توجه چنداني نشده استيك ايوري اكولوژ نكه در طراحي فضاي سبز به بهرهيا

وري اقتصادي،  ش بهرهين افزاين فضاها و همچنيت فضاهاي سبز شهري به ارتقاي نقش مردم در اداره ايريمد
شاكري روش و ( ميگردز نائل يدار شهرها نيم به توسعه پايتوان م، مييشينديها ب كي آنياجتماعي و اكولوژ

  ).57: 1389: همكاران
زان سرانه آن در يمناطق و مجداي از سرانه فضاي سبز كل شهر مشهد، پراكندگي فضاي سبز در سطح 

 مترمربع در 95/40شهر مشهد از ن مناطق يسرانه فضاي سبز در ب. دهد ت نامناسبي را نشان ميي شهر، وضعمناطق
ت را در خود ين جمعيشتري ب2كه منطقه  گر در حاليياز طرف د. ر استي در منطقه ثامن متغ96/1 تا 9منطقه 

 5رتبه (ن مناطق در رتبه اول قرار دارد ولي از نظر وسعت فضاي سبز يز در بيجاي داده است و از نظر وسعت ن
گاه نامناسبي قرار گرفته يدر جا) ن مناطقيدر ب12 مترمربع با رتبه 92/2(و سرانه فضاي سبز ) ن مناطقيدر ب
ن مناطق شهرداري شهر يبرنامه فضاي سبز در ب ي نامناسب و بييدهنده پراكندگي فضا ن مساله نشانيا. است

ت تواند اثرا كي آن مييرات مختلف اجتماعي و اكولوژيت فضاي سبز و تأثيباشد كه با توجه به اهم مشهد مي



 

ها و فضاي سبز  براساس آمار سازمان پارك). 1389نژاد و عمران زاده،  حاتمي(سوئي به دنبال داشته باشد 
  :ر بوده استي فضاهاي سبز شهر مشهد به صورت ز1390شهرداري مشهد در سال 

 
  موجود در مناطق شهر مشهدهای   پارک و مساحت تعدادسه يمقا. ١نمودار 

 
 نگارندگان:ماخذ

 

گردد، منطقه ثامن شهرداري مشهد، با وجود دارا  افت مييهاي ارائه شده، در همانطور كه از نمودارها و نقشه
طي ناشي يست محيهاي ز ن، و متعاقباً آلودگييري و جذب زائريست پذيت از نظر توريار پر اهميبودن نقش بس

ار يگر فضاي سبز شهري كه عامل بسيبه عبارت د. نامساعدي داردار يط بسين تجمع، از نظر فضاي سبز شراياز ا
. ده انگاشته شده استين منطقه ناديطي باالخص آلودگي هوا دارد، در ايست محيهاي ز ل آلودگييمهمي در تعد

ن حرم ير زائري نه تنها قادر به برآورده كردن تقاضاي حجم چشمگ96/1ن منطقه با داشتن سرانه فضاي سبز يا
د فضاي سبز يل علل كمبود شديدر تحل .اند ا كم بهرهين مهم بي بهره و يز از ايباشد، بلكه ساكنان آن ن نميمطهر 
ار يارزش معامالتي بسداراي منطقه ثامن . ن را عاملي اصلي تلقي كرديتوان ارزش معامالتي زم ن منطقه، مييدر ا

ها و فضاي سبز  ن اراضي به پاركيص اي تخصچهچنان، ) 157: 1390از، ين كاظمي بي (ن و مسكن استيباالي زم
در صورتي كه با كمي تعمق در . ه باشديت شهري اتالف سرمايرين مدياي از متخصص د عدهيممكن است از د

زان يتواند به م كه مي(طي يست محيهاي ز ق آلودگيينه وارده از طريب و هزيافت كه آسيتوان در نه ميين زميا
كمبود . ن اراضي خواهد بوديشتر از ارزش و منفعت ايبه مراتب ب) ل گردديدري توسط فضاي سبز تعيچشمگ

با سطح استاندارد آن در شهر مشهد ) 96/1(ن سطح فضاي سبز موجود ياد بين منطقه و فاصله زيفضاي سبز در ا
  . ادي شده استيطي زيست محيهاي ز دارييموجب ناپا) 6/6(



 

اي كه  ها به خصوص در مراكز شهرها، به گونه در محلهع عادالنه آن يتوسعه فضاي سبز شهري و توز
ي كه فضاهاي باز و ياز آنجا. باشد هاي عمده كالنشهرها مي كي از چالشيمتناسب با ساخت و ساز شهري باشد 

ي كه در كوتاه يرسند، گسترش ساخت و سازها م اقتصادي به نظر مييهاي مستق سبز شهري اغلب فاقد ارزش
زان ين رفتن ميهاي محلي و بخش دولتي داشته باشد، باعث از ب گذاري هي را در سرماتري مدت منفعت كالن

سه با ين در خدمت منافع اقتصادي كوتاه مدت شده است و گسترش فضاهاي سبز شهري در مقاياستفاده از زم
  . ت مالي كمتري برخوردار استيها، از حما گذاري هير سرمايسا

هاي مطلوب  كي از راه حليتواند به عنوان  يمكرد بام سبز يرو فته شدهع جهات در نظر گريبا توجه به جم
م توسعه ين معماري و شهرسازي و برخاسته از مفاهيكردهاي نويكي از رويبام سبز  .رديابي قرار گيمورد ارز

ر دايست و توسعه پايط زيت محيفيش سرانه فضاي سبز، ارتقاي كيتوان در جهت افزا دار است كه از آن مييپا
ن يتر از ا طي معقوليست محيرگذارتر و از نظر زيز تاثيچ چيه ).1389زدان داد و همكاران، ي(شهري بهره برد 

هاي  بام. ميهاي سبز زنده و تنفس كننده بپوشان هاي شهري امروزي را با بام  سازهست كه فضاهاي استفاده نشدهين
روي محركه به سوي يك نيل شدن به ير حال تبدها د  آن- ن هستنديبا و دلنشيك فضاي زيش از يزي بيسبز چ

 .دار هستنديزندگي پا

اي،  افت آب، كاهش اثرات گازهاي گلخانهيهاي ناشي از بارندگي، باز ت آبيرينقش عمده بام سبز، در مد
ري از تابش ين، جلوگي، محافظت از پوسته زم)اهان و جانورانيگ(طي در موجودات زنده شهري يست محيتنوع ز
سوزي  ري از آتشيف هوا، كاهش دما، معتدل نمودن هواي گرم، جلوگيابنفش به ساختمان، بهبود و تلطاشعه فر
جاد يه مطبوع در شهر، ايجاد تهويمي و ايت اقليفيس، بهبود كيها، كاهش نفوذ تابش الكترومغناط ساختمان

ره يلودگي هوا، ذخزگي و كاهش آيت فضاهاي شهري، پاكيت و مطلوبيباي شهري، مطبوعياندازهاي ز چشم
طي يجاد محيقف ساختمان، اض سيهاي مربوط به نگهداري و تعو نهي، كاهش آلودگي صوتي كاهش هزانرژي

ي يت غذايحي، باال بردن امنيهاي تفر تيدي براي فعاليش فضاهاي جدينواحي پرازدحام شهري و افزاآرام در 
ر است يقاتي و آموزشي چشمگيهاي تحق روژهشگاهي جهت انواع پين به عنوان آزمايو همچن) كشاورزي(شهر 

 با ستا سبز يفضا پيشرفته يتكنيكها از كه سبز مبا وريفنا از دهستفاا ينابنابر ).1389ان و همكاران، يرضو(
 نداميتو و دهصرفه بو به ونمقر ريبسيا تجها از گياهي يحدهاوا ساخت و يگيرركا به تمشكال دجوو

: م نموديهاي سبز را به سه دسته كلي تقس توان بام  در مجموع مي.باشد يشهر يهاركپا ايبر مناسبي جايگزين



 

 3شماره در جدول . ر متمركزيهاي سبز غ و بام) بييترك( مه متمركزيهاي سبز ن هاي سبز متمركز، بام بام
  : شده استهاي سبز متمركز و غيرمتمركز آورده ، اجزاي بام4 و 3هاي   و در نگارهها ن باميك از ايهاي هر  ژگييو
  

  بندی انواع بام سبز مي تقس۳جدول
)تركيبي(بام سبز نيمه متمركز بام سبز متمركز  ر متمركزيبام سبز غ   

نه احداثيهز نييپا متوسط  باال"نسبتا   
ط نگهدارييشرا ن ومنظميط سنگيشرا  ط سادهيشرا بطور متناوب   

متري سانت12-25  باالتر وي سانتيمتر60 تا20 عمق بستر كاشت متري سانت15 تا 5   
اي تنوع گونه درخت، درختچه، (اهي باال يتنوع گ 

)پوششي  
اهان پوششي، يگ( اهي كم يتنوع گ چمن، بوته و درختچه

... )ها و خزه، گل  
ا ين ياغلب قابل دسترسي براي ساكن دسترسي

 عموم
ر قابل دسترسي دائمياغلب غ قابل دسترسي  

ارييآب ارييستم خاص آبياز به سين  اي دوره  ط يشرا دراري ساده يستم آبيس 
اريياز به آبيخاص بدون ن  

بار وزني اعمال شده 
 بربام

ني شده يب شياي پ باتوجه به مقاومت سازه
) كيلوگرم بر مترمربع500تا180(ساختمان  

 150 تا60ن يحداكثر وزن مرطوب ب  كيلوگرم بر مترمربع200تا 120
لوگرم بر متر مربعيك  

 ۱۳۹۱:و فضای سبز شهرداری مشهدها  سازمان پارک: منبع

  
  
  
  
  
  
  

 اجزای بام سبز غيرمتمرکز. ۴نگاره      بام سبز متمرکزاجزای . ۳نگاره 

  
  



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ۱۳۹۱:ها و فضای سبز شهرداری مشهد سازمان پارک: منبع
ي تيقي و حمايالت تشوينه اعطاي تسهي در زم7692/21حه شماره يز الين راستا، شهرداري مشهد نيدر هم

ن مصوبه، به يدر ماده واحده ا. ب نموديدر احداث باغ بام را در شوراي اسالمي شهر مشهد مطرح و تصو
باسازي و بهبود هواي يجاد و توسعه فضاي سبز و كمك به زيشود كه در راستاي ا شهرداري مشهد اجازه داده مي

حاً در ي و ترج1392ور سال يان شهريشي تا پاي مترمربع باغ بام، بصورت آزما2000شهر، براي اجراي حداكثر 
ب اشخاص عمومي به يقي احداث باغ بام را به منظور ترغيالت و خدمات تشويبافت مركزي شهر مشهد تسه

ز بمنظور امكان ي شهرداري مشهد ن.دي، اعطا نما)خصوصي، عمومي و دولتي(احداث باغ بام در اماكن شهري 
شي اجرا نموده است، كه از آن ين پروژه را بصورت آزماي، چندسازي طرح باغ بام در شهر مشهد ادهيسنجي پ

 280در مساحتي بالغ بر ) 5 نگاره ( شهرداري مشهدهشت ساختمان شهرداري منطقه بام سبزتوان به  ان مييم
بام سبز ساختمان حوزه معاونت خدمات و ) 6نگاره  (ت مشهدفساختمان شهرداري منطقه همترمربع، بام سبز 

  ).1391ها و فضاي سبز شهرداري مشهد،  سازمان پارك ( اشاره نمود)7 نگاره (شهري
  
  
  
  
 



 

  
         ۷بام سبز در ساختمان منطقه . ۶نگاره                               ۸ساختمان منطقه محوطه بام سبز . ۵نگاره             

 
  

ساختمان حوزه معاونت خدمات شهری بام سبز. ۷نگاره    

 ۱۳۹۱:ها و فضای سبز شهرداری مشهد سازمان پارک: منبع      

 

 
 

  
  
  
  
  
 

  ریيگ جهينت ‐۶
گانه يت يهاي روستا به شهري، مطرح بودن به عنوان قطب گردشگري شرق كشور و موقع ش مهاجرتيافزا

ن يا. ن شهر شده استيتي در ايشهر مشهد از نظر وجود مرقد مطهر امام رضا، همگي موجب تراكم باالي جمع
ست يهاي ز هاي شهري وارده آورده و موجب برهم خوردن تعادل رساختيت، فشار مضاعفي را بر زي جمعتراكم
دارتر، درصدر امور قرار گرفته است و يطي پايط شهري به محيل محي از آنجا كه چالش تبد.طي شده استيمح



 

ك است، يده شهر اكولوژيد، اريگ دار شهري مدنظر قرار مييدن به توسعه پايي كه به منظور رسيكي از راهكارهاي
ان ابعاد مختلف ياز م .ميك برآمديهاي اكولوژ هاي شهر مشهد از لحاظ دارا بودن شاخص ژگييلذا به بررسي و

. طي، مورد توجه قرار گرفتيداري محير قابل انكارش در پايل نقش غيك، بعد فضاي سبز به دليشهر اكولوژ
ان سرانه فضاي سبز در مناطق مختلف شهر مشهد با يي در ماديانگر شكاف زيهاي صورت گرفته نما بررسي
ر مناطق ي نسبت به ساتري نامناسبت يان منطقه ثامن وضعين ميدر ا. ن المللي بوديهاي استاندارد ملي و ب سرانه

ستقر در ن مير زائري بلكه حجم چشمگ،ن خوديد نه تنها پاسخگوي تقاضاي ساكنيفضاي سبزي كه با. دارا بود
پارك، كمربند سبز، فضاي سبز (ان انواع فضاهاي شهر ياز م. توجهي قرار گرفته است قه باشد، مورد بين منطيا

توان از  له ميين وسيبد. ي شدين روش شناساين و كارآمدتريتر ييده بام سبز به عنوان اجراي، ا)معابر و بام سبز
ن يكي از مهمتري به عنوان –ي ش فضاي سبز شهريل به هدف افزايفضاهاي بالاستفاده شهري، در جهت ن

هاي  استيش گرفتن سيز با در پين منظور شهرداري مشهد نيبد.  بهره جست- هاي شهر اكولوژيك شاخص
دن به يدار و رسير توسعه پايهاي بام سبز، سعي در حركت در مس سازي پروژه ادهيسنجي پ قي و امكانيتشو

  .كي دارديهاي اكولوژ تعادل
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